
Перелік питань на ОСКІ   

3  курс  

Збір скарг та анамнестичних даних у пацієнта (1 станція)  

1. Заповнити амбулаторну  карту  стоматологічного хворого з ортопедичною 

стоматологічною патологією.  

2. Зібрати скарги у пацієнта з ортопедичною стоматологічною патологією.  

3. Провести обстеження ротової порожнини хворого з  частковими дефектами 

зубних рядів.  

4. Провести обстеження зубних рядів хворого з  частковими дефектами зубних 

рядів.  

5. Постановка діагнозу пацієнтові з ортопедичною стоматологічною патологією.   

6. Вибір та обгрунтування конструкції часткових знімних протезів при дефектах 

III класу за Кенеді.  

7. Вибір та обгрунтування конструкції часткових знімних протезів при дефектах 

IV класу за Кенеді.  

8. Вибір та обгрунтування конструкції часткових знімних протезів при дефектах  

II класу за Кенеді.  

  

Клінічні етапи виготовлення  незнімних ортопедичних конструкцій (2 станція)  

1. Отримання відбитків зубних рядів при виготовленні коронок.  

2. Отримання подвійного робочого відбитка  зубного ряду  при незнімному 

протезуванні.  

3. Препарування твердих тканин зубів під металеву штамповану коронку на 

фантомі.  

4. Примірка та припасування штампованої металевої коронки  в порожнині рота.   

5. Встановлення відтінку кольору для незнімної естетичної конструкції.  

6. Примірка та припасування штампованих металевих коронок в порожнині рота, 

отримання оклюзійного відбитку при виготовленні штамповано-паяного 

мостоподібного протезу.   



7. Примірка та  припасування каркасу штамповано-паяного мостоподібного 

протеза в порожнині рота.  

8. Примірка та припасування готової штамповано-паяної комбінованої 

конструкції в порожнині рота.   

9. Фіксація незнімної ортопедичної конструкції.  

  

Клінічні етапи виготовлення  часткових знімних ортопедичних 

конструкцій  (3 станція)  

1. Отримання робочих  відбитків  зубних рядів верхньої та нижньої щелеп   при 

проведенні часткового знімного  протезування.  

2. Проведення креслення межі часткового знімного протезу.  

3. Вибір опорних зубів для фіксації часткового знімного протеза та виду 

фіксатора  

4. Визначення форми, розміру, кольору зубів для постановки їх у частковому 

знімному протезі.   

5. Проведення постановки штучних зубів у частковому знімному протезі.  

6. Примірка та припасування воскової композиції часткового знімного протезу із 

штучними зубами в порожнині рота.  

7. Припасування та накладання часткового знімного протезу в порожнині рота.  

8. Проведення попередньої та заключної обробки базису  часткового знімного 

протезу.  

9. Примірка та припасування каркасу бюгельного протезу на моделі та в 

порожнині рота пацієнта.   

10. Приготування акрилової пластмаси та формування базису часткового знімного 

протезу з подальшою полімеризацією.  

11. Навчання пацієнта правилам користування частковими знімними протезами.  

  

  

Лабораторні  етапи виготовлення  незнімних та часткових знімних  

ортопедичних конструкцій  (4 станція)  



1. Моделювання металевої штампованої коронки.   

2. Відливання моделей з припасованими опорними коронками, моделювання 

проміжної частини каркасу штамповано-паяного мостоподібного протеза.  

3. Виготовлення воскових шаблонів з прикусними валиками для верхньої та 

нижньої щелеп.  

4. Виготовлення гнутого металевого кламера.  

5. Проведення ізоляції піднебінного торуса та екзостозів.  

6. Приготування акрилової пластмаси та формування базису часткового знімного 

пластинкового протезу з подальшою полімеризацією.  

7. Проведення попередньої та заключної обробки базису часткового знімного 

протезу.  

  




